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 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming/onderneming  
   

 1,1. Product-ID  

 Handelsnaam: Multi Grease Next Gen  

 1,2. Relevante geïdentificeerde toepassingen van de stof of het mengsel en gebruikt  

 Toepassing: Smeren, beschermen, Anti-aantasten, proofing, reiniging smeermiddel materiaal 

voor metalen oppervlakken 

 

 1,3. Gegevens van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad  

 Fabrikant/leverancier: 

Adres: 

Telefoon: 

E-mail: 

BlueLine Products V.O.F. 

Platinastraat 10M, 2872 ZX Schoonhoven 

+31 6 34475184  

sds@bluelineproducts.nl 

 

 1,4. Telefoonnummer voor noodgevallen  

 Bedrijf: 

 

Telefoon: 

LIOGS (landelijk operationeel adviescentrum voor incidenten met 

gevaarlijke stoffen) 

010 246 86 42 

 

   

   

   

 2. identificatie van de gevaren  
   

 2,1. Indeling van de stof of het mengsel  

 Product type: Mengsel  

    

 Classificatie volgens regulation EC 1272/2008: Aërosol 1, H222, H229  

   

 2,2. Label elementen  

 volgens Verordening EC 1272/2008: 

 
 

  

GHS/CLP: 

 

 

 

     

 

 

Gevaar 

 

GHS02  

 

 

 

 

    

 Waarschuwing H-Zinnen: H222 Zeer licht ontvlambaar aërosol. 

H229 Onder druk staande container: kan barsten als verwarmd. 

 

 

    

    

 Voorzorgsmaatregelen P-

zinnen:  

P102 houden buiten het bereik van kinderen.  

  P210 houden uit de buurt van warmte, hete oppervlakken, vonken, open 

vlammen en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. 

 

  P211 nemen alle voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat mengen met 

brandbare. 

P303 + P361 + P353 Als op de huid (of haar): opStijgen onmiddellijk alle 

verontreinigde kleding. Spoel de huid met water/douche. 

 

  P304 + P340 + P312 IN het geval van inHALEren: Verwijder persoon 

naar frisse lucht en houd comfortabel voor de ademhaling. Bel een 

VERGIF centrum/arts als u zich ongoed voelt. 

P305 + P351 + P338 als IN de ogen: voorzichtig spoelen met water 

gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en 

gemakkelijk te doen. Verder spoelen. 

 

  P410 + P412 beschermen tegen zonlicht. Niet blootstellen aan  
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temperaturen. meer dan 50 °C/122 °F. 

  P251 niet Pierce of Burn, zelfs na gebruik.  

  P261 Vermijd Ademhalings nevel.  

  P271 gebruik alleen buitenshuis of in een goed geventileerde ruimte.  

  P501 verwijdering van inhoud/container als gevaarlijk afval.  

    

 Gevaarlijke component: Propaan/butaan, MOL proces O-15  

    

    

   

 Onder druk container. Bescherm tegen zonlicht en stel niet bloot aan temperaturen van meer dan 50 °C. 

Niet doen 

Pierce of branden, zelfs na gebruik! Spuit niet op een naakte vlam of een gloeiend materiaal. Niet bijvullen! 

 

   

 2,3. andere gevaren  

 Een van de onderdelen van het product (benzine (stookolie), gehydrogeneerde Heavy) kan een filmcoating maken 

op de Oppervlak van het water die de zuurstof uitwisseling kon verhinderen.  

 

 Resultaten van PBT-en Zpzb Beoordeling: Niet van toepassing.  

   

  

 

 

   

 3. Samenstelling/informatie over de ingrediënten  
   

 3.1. materialen  

 Niet van toepassing.  

   

 3,2. mengsels  

   

 Gevaarlijke componenten:   1272/2008/I  
     

 

 

  5-10% Technologic olie 

(MOL proces OA 15) 

 

50% Vermogen-gas: ca.   

propaan/butaan 

(1, 3-butadieen inhoud < 0,1%) 

 

20-30% Minerale olie mengsel 

 

 

CAS-nummer: - 

EINECS-nummer: - 

 

CAS-nummer: 64742-48-9 

EINECS-aantal: 265-150-3 

Index-nummer: 649-327-00-6 

 

CAS-nummer: 68649-42-3 (< 2%)/  

92623-72-8 (< 0,5%) 

EINECS-nummer: 272-028-3/296-

404-1 
Index nummer: - 

 
Asp. Tox. 1 H304 

 

Flam. Gas 1, H220 

Pers. Gas 

 

- 

 

 

 

 

   

   

  

 

 

 

   

   

 4 eerste hulpmaatregelen  
   

 4,1. Beschrijving van de eerste steunmaatregelen  

 In geval van inhaleren: 

Spray 

Leveren frisse lucht en plaats de patiënt stabiel in de zijkant positie voor transport. 

In het geval van ademhalingsirritatie (hoest) en ademhalingsmoeilijkheden vraag A 

arts onmiddellijk. 

 

 In geval van contact met 

de huid: 

Spray 

De verontreinigde kleding onmiddellijk moeten worden verwijderd. WAsh uw huid 

met water en zeep en Spoel grondig. Als de symptomen blijven raadplegen Met A 

Arts. 
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 In geval van oogcontact: 

Spray 

Spoelen geopend oog voor ten minste 15 minuten onder stromend water (onder de 

oogleden en). De contactlenzen, indien aanwezig, moeten worden verwijderd. In 

geval van irritatie overleg met een arts. 

 

 In geval van inslikken: 

Spray 

 

Het product is opgenomen in een Aerosol container, dus slikken is het 

onwaarschijnlijk. Als het product per ongeluk overgaat in de mond van iemand, 

maak ze niet braaksel, maar bel een arts. 

 

 

 4,2. Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acute als vertraagde  

 Asphyxiating effect in grote concentratie, gebrek aan zuurstof kan dodelijk zijn. (Power-gas gegevens)  

 4,3. Indicatie van eventuele onmiddellijke medische hulp en speciale behandeling nodig  

 Indien mogelijk, tonen de veiligheidsinformatieblad of het etiket aan een arts. Er is geen tegengif.  

   

   

   

 5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN  
   

 5,1. Blusmiddelen  

 Extinguishing agenten 

geschikt 

Droog chemisch stof, kooldioxide (CO2). 

Blussen Schuim, watermist (alleen voor opgeleid personeel). 

 

                (niet geschikt): Sterke water-spuiter (alleen gebruiken voor het koelen van de container).  

 5,2. Bijzondere gevaren die voortvloeien uit de stof of het mengsel  

 Gevaarlijke verbrandings 

product: 

 

In het geval van brand giftige gassen kunnen vrijgeven (Wat, wat2, Koolwaterstofs). 

 

 Het gebied moet worden geëvacueerd. De brand moet slechts van een veiligheidsafstand of een beschermd gebied 

worden gedoofd. Vermijd het inademen van gevaarlijke stoom en toxische verbrandingsproducten (sta niet in het 

oog van de wind). In het geval van gas brand, stop de gas-release voor het blussen. Leaking in grote hoeveelheid 

is onwaarschijnlijk dde aerosol container. Het gas-lucht mengsel kan exploderen. De warmte kan leiden tot een 

snelle stijging van de druk in de container, waardoor de container te exploderen. Het personeel en de intacte 

materialen moeten in veiligheid worden gebracht.  

 

 5,3. Advies voor brandweerlieden  

 Bescherming van vistuig: Volledige bescherming Gear. 

In geval van brand Milieu onafhankelijke ademhalingsapparatuur moet worden 

gebruikt. 

 

   

   

   

 6. Accidentele vrijgave maatregelen  
   

 6,1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures  

 Personeel niet opgeleid voor noodgevallen en personeel opgeleid voor noodgevallen: 

De ontstekingsbronnen moeten worden weggehouden. OnBevoegd personeel moet op veilige afstand worden 

bewaard. 

Zorgen voor voldoende ventilatie. Vermijd oog en huidcontact. 

Vermijden Inademen Spray/Steam. 

Draag volledige bescherming van vistuig en milieuvriendelijke onafhankelijke ademhalingsapparaten. 

In geval van lekkage van de olie in het product kan glad zijn. 

 

   

 6,2. Milieu-voorzorgsmaatregelen:  

 Laat het product niet te bereiken riolering of een water cursus.  

 Lekken in grote hoeveelheid is onwaarschijnlijk te wijten aan de aerosol container. Als het materiaal (Power-gas) 

overgaat in het rioleringssysteem, zou het effect explosief kunnen zijn. De diepere en meer afgelegen bronnen van 

ontsteking moeten worden opgevangen. 

 

   

 6,3. Methoden en materiaal voor insluiting en reiniging  

 Stop het lekken, als de handeling niet gevaar uw gezondheid. Verminder de concentratie van het gas door 

waternevel te gebruiken. Isoleer het gebied tot het gas verspreidt. Gooi het materiaal volgens de voorschriften. 

Gebruik alleen gereedschappen die geen vonken genereren. 
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 6,4. Verwijzing naar andere rubrieken  

 Zie hoofdstuk 7 voor informatie over Safe Handling. 

Zie hoofdstuk 8 voor informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Zie paragraaf 13 voor informatie over verwijdering. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

   

 7. Handling en opslag  
   

 7,1. Voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren  

 Behandeling: Gebruik alleen in voldoende geventileerde ruimte. Houd het product uit de buurt 

van warmte en vuur. De voorschriften voor het hanteren van onder druk staande 

containers moeten worden gevolgd. Vermijden Inademen Spray, huid-en oogcontact 

en slikken. 

Het gelekte product kan glad zijn! 

 

 Bescherming tegen brand 

en explosie: 

Onder druk container. Bescherm tegen zonlicht en stel niet bloot aan temperaturen 

van meer dan 50 °C. Niet doen Pierce of branden, zelfs na gebruik! Spuit niet op 

een naakte vlam of een gloeiend materiaal. Niet bijvullen! Rook niet! 

 

 7,2. Voorwaarden voor veilige opslag, inclusief eventuele onverenigbaarheden  

 Opslag: Zorgen voor voldoende ventilatie. 

Voorkom elektrostatisch opladen. 

Bewaar het in droge, koele plaats, onder temperatuur van 35oC. 

Houd het uit de buurt van warmte, vuur en sterke oxyderende agenten.  

Houd het uit de buurt van kinderen en gescheiden van voedsel.  

Niet scrub je hand met verontreinigde doek. Zet niet de natte doek in uw zakken. 

Onverenigbare materialen: Sterke oxyderende agenten, zelf ontstekende materialen. 

 

 7,3. Specifiek eindgebruik (en)  

 Geen informatie beschikbaar.  

   

   

   

 8. Blootstellingscontroles/persoonlijke bescherming  
   

 8,1. Controleparameters  

 Ingrediënten met grenswaarden die op de werkplek moeten worden gecontroleerd:  

 Olie (Minerale) mist: MKWaarde: 5 mg/m3  

 Butaan Geval 106-97-8): SWaarde: 2350 mg/m3; CKWaarde: 9400 mg/m3  

 De gegevens zijn vastgesteld volgens de recente verordening. [25/2000. (IX. 30.) Eüm-SZCSM Verenigde 

regelgeving over thij chemische veiligheid bij werk 

 

   

 DNELWaarde (AfGeleide geen effectniveau – niveau van de afgeleide no-effect menselijke blootstelling): Geen 

informatie beschikbaar. 

 

 PNECWaarde (Voorspelde geen effect concentratie- voorspelde drempelwaarde waarbij het materiaal nog niet 

schadelijk is voor de opgegeven Ecosysteem): Geen informatie beschikbaar. 

 

   

 8,2. Blootstellingscontroles  

 Technische maatregelen: Gebruiken het product alleen in voldoende geventileerde ruimte.  

 Persoonlijke beschermingsmiddelen:  

 Ademhalingsbescherming

: 

AGeventileerde dequateIon (algemene ventilatie, lokale lucht-zuiging) is 

noodzakelijk. Indien op de werkplek de grenswaarde hoger kan zijn dan de veilige 

expositie waarde, respiratory beschermenIon (met filtertype "A") moet worden 

gebruikt. 

 

 Bescherming van de Oliebestendige beschermende handschoenen. (EN 240, 374)  
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handen: 

 Bescherming van de ogen: Als het materiaal kan passeren in de ogen, beschermende bril met zijdelingse 

bescherming moet worden gebruikt. (EN 166) 

 

 Bescherming van het 

lichaam: 

Als het gevaar van direct contact of spatten aanhoudt, moeten beschermende 

kleding worden gebruikt. (EN 465, 466/1, 467, 344 Veiligheidslaarzen) 

 

 Algemeen protective en 

hygiënische maatregelen: 

Weg te houden van levensmiddelen, dranken en diervoeders. 

Was de handen before pauzes en aan het eind van het werk. 

 

 Milieu expositie: Sta geen product toe om grondwater, water cursus of rioleringssysteem te bereiken. 

De lokale, nationale regelgeving met betrekking tot de riolering moet worden 

gevolgd. 

 

   

  

 

 

 

 

   

 9. Fysische en chemische eigenschappen  
   

 9,1. Informatie over elementaire fysische en chemische eigenschappen  

 Formulier: AerosOl  

 Kleur: Licht oranje.  

 OdoR: Specifieke.  

 Oplosbaarheid in Water: Niet mengbaar.  

 Benzine (stookolie), gehydrogeneerde heavy:  

 Vlampunt: 47oC Openlucht  

 Kookpunt: 176oC (760 mmHg)  

 Smeltpunt: <-66oC (ASTM D-97)  

 Explosiegevaar: Het gas-lucht mengsel kan exploderen.  

 Explosiegrenzen: Lagere: 0,6 Tf% - Bovenste: 8, 0 Tf%   

 Dichtheid: 0,817 g/cm3   

 Viscositeit: < 1 Cst  

 VOC (1999/13/EC): 68, 98%  

   

 9,2. Overige informatie  

 Geen informatie beschikbaar.  

   

   

   

 10. Stabiliteit en reactiviteit  
   

 10,1. Reactiviteit  
 Geen informatie beschikbaar.  
 10,2. Chemische stabiliteit  
 Stabiele bij normaal gebruik.  
 10,3. Mogelijkheid van gevaarlijke reacties  
 Geen informatie beschikbaar.  
 10,4. Voorwaarden om te voorkomen  
 Houd van hitte, hete oppervlakten, vonken, open vlammen en andere ontstekingsbronnen weg.  
 10,5. Onverenigbare materialen  
 Sterke oxyderende agenten.  
 10,6. Gevaarlijke ontledingsproducten  
 Geen, in geval van adequate behandeling en opslag.  
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 11. Toxicologische informatie  
   

 11,1. Informatie over toxicologische effecten  

 Acute toxiciteit: Geen informatie beschikbaar.  

 Gegevens betreffende de componenten:  

 PB vuren en brandstofmateriaal (Propaan/Butaan) (Mengsel): 

Propaan (Inademen, Rat): > 80000 ppm/4 Uur 15 Minuten (literatuurgegevens) 

n-maarJaar (Inademen, Rat): 277000 ppm/4 Uur (literatuurgegevens) 

isobuteen (Inademen, Rat): 277000 ppm/4 Uur (literatuurgegevens) 

Na inhaleren: lichte slijmvliezen irritatie 

Na oogcontact: lichte irritatie 

Na blootstelling van hogere concentratie: Duizeligheid, Vermoeidheid, Gevoelloosheid, ademhaling onvermogen 

 

 Petrol (stookolie), gehydrogeneerde heavy: 

LD50: > 5000 mg/kg (Mondelinge, Rat) 

Na lange huidcontact, kan het leiden tot dermatitis. 

Na oogcontact, kan het irriterend effect. 

Na inhaleren: het kan leiden tot hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en het kan irriteren de luchtwegen.  

Het kan effect/schade het centrale zenuwstelsel. 

Na het slikken: Kan leiden tot braaksel, Diarree, Vermoeidheid, het gevaar van aspiratie, chemisch ontstaan 

Longontsteking. 

 

 Huidcorrosie/Huidirritatie:  Niet irriterend (gevaar voor schade veroorzaakt door 

bevriezing/warmte). 

 

 Schade in het gezichtsvermogen/irritatie 

van de ogen: 

Niet irriterend (gevaar voor schade veroorzaakt door 

bevriezing/warmte). 

 

 Ademhalings-of huid gevoeligheid: Niet giftig, echter, gevaarlijk als gevolg van asferische (gebrek aan 

zuurstof) effect. 

Het kan verdovend effect in hoge concentratie hebben. 

 

 Kiemcellen mutageniciteit: Geen informatie beschikbaar.  

 Kankerverwekkend effect: Geen informatie beschikbaar.  

 Voortplanting toxiciteit: Geen informatie beschikbaar.  

 Orgaan toxiciteit na één blootstelling 

(STOT SE): 

Geen informatie beschikbaar.  

 Orgaan toxiciteit na verscheidene 

blootstelling (STOT RE): 

Geen informatie beschikbaar.  

 Aspiratiegevaar: Slikken van het product is onwaarschijnlijk.  

   

   

   

 12. Ecologische informatie  
   

 12,1. Toxiciteit  

 Niet toestaan dat het mengsel om grondwater, water cursus of rioleringssysteem te bereiken.  

 LC50: > 100 mg/L (Vis, 96 Uur) Gegevens van petrol (stookolie), gehydrogeneerde heavy  

 12,2. Persistentie en afbreekbaarheid  

 Bijna Afbreekbaarheid (Ongeveer. 84%, Inch 28 Dagen) Gegevens van benzine (stookolie), gehydrogeneerde 

zware 

 

 12,3. Bio cumulatieve potentieel  

 Gegevens van PB vuren en brandstofmateriaal (propaan/butaan): 

Propaan: = < 2, 8 (literatuurgegevens) 

Butaan: = < 2, 8 (literatuurgegevens) 

isobuteen: = < 2, 8 (literatuurgegevens) 

 

 12,4. Mobiliteit in de bodem  

 De minerale olie drijft op water, absorbeert in de gronddeeltjes en verliest zijn mobiliteit.  

 12,5. Resultaten van PBT-en Zpzb Beoordeling  

 Geen informatie beschikbaar.  

 12,6. Andere negatieve effecten  

 De minerale olie in hoge concentratie kan schadelijk zijn voor het milieu, want het creëert een film folie op het 

oppervlak van het water en sluit de mogelijkheid van de zuurstof toetreding. 
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 13. Overwegingen bij verwijdering  
   

 13,1. Methoden voor afvalverwerking  

 Aanbeveling: In geval van verwijdering moeten de plaatselijke voorschriften worden nageleefd. 

[98/2001. (VI. 15.) Overheidsregulering over de voorwaarden voor de behandeling 

van gevaarlijk afval] 

 

 Identificatie van 

afvalstoffen: 

EORCode: 16 05 04 * Gassen met gevaarlijke stoffen in druk dichte 

recipiënten 

De classificatie van dit product aan de respectievelijke EOR groep en EOR code is 

afhankelijk van het gebruik van het materiaal.  Als u het materiaal wilt opslaan of 

als u EOR code classificatie nodig hebt, volg dan de betreffende voorschriften. 

[72/2013. (VIII. 27.) Vm Regulering van de afval voorraad] 

 

 Aanbeveling Van 

ongereinigde verpakking: 

In geval van verwijdering moeten de plaatselijke voorschriften worden nageleefd. 

[442/2012. (XII. 29.) Overheidsregulering over de Verpakking en verwijdering 

van Pakket afval.] 

 

 

   

   

   

 14. Transport informatie  
   

 
Vervoer 

Wegen/Tracks 

ADR/RID 

 

 14,1. UN-Nummer 1950  

 14,2. UN juiste verzendnaam AerosOls, Ontvlambaar  

 14,3. Gevaar klasse (sen) tijdens transport   

 Klasse: 2  

 Classificatiecode: 5F  

 Badges: 2,1  

 Tunnel beperken code: (B1D)  

 Beperkte hoeveelheid: LQ2  

 14,4. Verpakkingsgroep   

 14,5. Gevaren voor het milieu: -   

 14,6. Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker: -   

 14,7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II van MARPOL73/78 en de IBC-code: Verzend papieren zijn 

niet vereist voor beperkte hoeveelheden, tenzij vervoerd door de lucht of het schip-elk pakket moet worden 

gemerkt met de beperkte hoeveelheid merk). Wij adviseren niet dat onze aerosol producten door de lucht worden 

vervoerd. 

 

   

   

   

 15. Reglementaire informatie  
   

 15,1. Veiligheid, gezondheid en milieuregelgeving/wetten met betrekking tot het materiaal of mengsel  

 Hongaarse wet-en regelgeving van kracht:  

 Gevaarlijke stoffen, stoffen: Jaar van 2000 Xxv. Chemische veiligheidswetgeving  

  44/2000. (XII. 27.) Eüm verordening en haar amendement [33/2004. (IV. 

26.) Escsm En 26/2007. (VI. 7.) Eüm (EC 1907/2006 BEREIKEN 

Verordening] over de gedetailleerde code van methoden en activiteiten met 

betrekking tot gevaarlijke stoffen en gevaarlijke stoffen 

 

  EC 1907/2006 Bereiken (18. december. 2006), en haar amendement 

453/2010/EU (20. mei. 2010) 

 

  Eg 1272/2008 Verordening van het EuropeesParlement en de Raad 

betreffende de indeling, etikettering en verpakking van materialen en 

mengsels, over de wijziging en countermanding van de richtlijnen 
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67/548/EGK en EC 1999/45, wijziging van de EG-verordening 1907/2006. 

  25/2000. (IX. 30.) Eüm-SZCSM Uniforme regelgeving over de chemische 

veiligheid op de werkplek 

 

  1/2010. 8e Nfgm verordening over de eisen van verpakking en distributie 

van Aerosol producten en aerosol verpakking. 

 

 Gevaarlijke afvalstoffen: 72/2013. (VIII. 27.) Vm Regulering van de afval voorraad  

  98/2001. (VI. 15.) Overheidsregulering over de voorwaarden voor de 

behandeling van gevaarlijk afval 

 

  442/2012. (XII. 29.) Overheidsregulering over de verpakking en 

Verwijdering van Pakket afval 

 

 Brandbeveiliging: 28/2011. (IX. 6.) Bm verordening over de nationale brand-beschermings 

code 

 

 Veiligheid en gezondheid op het 

werk: 

1993 XCIII. Beroeps Health en Seiligheid Wet  

  3/2002. (II. 8.) SZCSM-Eüm Uniforme regelgeving over de Minimum 

niveau van Beroepsmatige Health en Seiligheid Eisen op de werkplek. 

 

 15,2. Chemische veiligheidsbeoordeling  

 Geen.  

   

   

   

 16 Overige informatie  
   

 Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. Dit vormt evenwel geen garantie voor voor specifieke 

productkenmerken.  Dit gegevensblad laat de gebruiker niet weten en gebruik makend van de andere 

voorschriften die hun activiteiten beheersen.  

Wij herinneren de gebruikers eraan dat er Risico's zijn van het gebruik van de chemiCAL materiaal op een 

oneigenlijke manier. 

 

   

 De R En H zinnen van de gevaarlijke componenten:  

   

   

   

   

   

 H220 zeer licht ontvlambaar gas 

H222 Zeer licht ontvlambaar aërosol. 

H229 Onder druk staande container: kan barsten als verwarmd. 

 

   

 H304 kan fataal zijn bij inslikken en treedt luchtwegen. 

 

 

   

   

   

   

   

   

 Flam. Gas 1: Brandbare gassen 1  

 Pers. Gas: Onder druk gezette gassen  

 Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistoffen 3  

 Asp. Tox. 1: Het gevaar van aspiratie 1  

   

 Bijwerken in secties 2, 3, 6, 8, 11, 14, 15, 16.  

   

   
 Gemaakt volgens de verordeningen EG 1907/2006 REACH en EC 1272/2008 voor een chemisch product.  

 Dit veiligheidsinformatieblad gemaakt door Envirobest Kft. (1065 Boedapest, Bajcsy-Zsilinszky Manier 61.) op basis van de gegevens van de 
fabrikant. 

 

   

 Datum afdrukken: 25,02.2015  
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